
 

 

Képes élménybeszámoló a Határtalanul! pályázat keretében tett ötnapos erdélyi 

kirándulásunkról 

 

1. nap: Arad – Marosillye – Vajdahunyad – Déva 

Aradon, a Tűzoltó téren a Megbékélés parkját látogattuk meg először. Ezen a téren áll hosszú 

évtizedek rabsága után Zala György alkotása, a Szabadság-szobor. Idegenvezetőnk elmesélte a szobor 

hányattatott sorsát, mielőtt méltó helyére került. Ezután hosszú sétát tettünk Aradon, és megtekintettük a 

történelmi épületeket. 

 

            



               

 

 

Marosillyén meglátogattuk Bethlen Gábor, a legnagyobb erdélyi fejedelem szülőhelyét, az 

egykori várkastély épen maradt lakótornyát.  

 

 

 

Ezután Vajdahunyadra, a „Várak királyához”, a Hunyadi-Bethlen kastélyhoz utaztunk. A Hunyadi János 

nevelőapja, Vajk kenéz által épített vár 1618-ban került az iktári Bethlen család tulajdonába. Bethlen 

Gábor átalakíttatta és külső védművekkel erősíttette meg, majd az uradalommal együtt unokaöccsének, 

Bethlen Istvánnak adományozta. Sokáig sétálgattunk teremről teremre ebben a lenyűgöző szépségű történelmi 

építményben.  

 



           

 

Ezután megmásztuk magos Déva várát, ahol Galyas Jázmin felolvasta nekünk Kőmíves Kelemen balladáját, 

és a csodálatos környékben gyönyörködhettünk. 

         

 

Ellátogattunk a dévai Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott és a nehéz sorsú 

gyerekeknek otthont, családot adó intézménybe, ahol átadtuk adományainkat, 

és megismerkedtünk az otthon lakóinak napirendjével. 

 

 

 

 

 

 

2. nap: Nagyszeben – Medgyes – Székelyudvarhely 



 

Reggeli után Nagyszebenben, Erdély szász fővárosában tettünk 

csodálatos sétát. A középkori várfalaktól indulva a történelmi 

belvárosba érkeztünk. Megnéztük a lenyűgöző evangélikus 

templomot, majd a felújított Fő tér nevezetességeit kerestük fel. 

Megcsodáltuk a Hazugok hídját, a Brukenthal Palotát, a 

katolikus templomot és a Mészárosok házát. 

         

 

Fehéregyházán elhelyeztük iskolánk 

koszorúját a Petőfi-emlékműnél, Galyas 

Jázmin pedig felolvasta Petőfi Egy gondolat 

bánt engemet… című versét. Felidéztük a 

költő, forradalmár, nemzeti hős 

munkásságát.  

Székelykeresztúron ellátogattunk 

„Petőfi sírjához” és a „Petőfi körtefához” 

is, ahol idegenvezetőnk felelevenítette az 

ezekhez kötődő népi 

legendákat. Megnéztük azt a házat is, ahol legnagyobb költőnk az eltűnése előtti utolsó éjszakáját töltötte. 

 

 

3. nap: Székelyudvarhely – Gyilkos-tó – Békás-szoros 

 

Könnyű reggeli sétát tettünk Székelyudvarhelyen. 

Megtekintettük a szoborparkot, a református 

templomot, Vasszékelyt és a városházát. Güdücön csodálatos 

környezetben falatoztunk. Megnéztük, hogyan is zajlik a 

nomád állattartó családok mindennapi élete. Megkóstoltuk a 

juhsajtot, túrót, ordát, áfonyalekvárt, vinetát, zakuszkát, frissen 

sült házikenyeret, házi húsféléket.  

 

Ezután a Gyilkos-tóhoz utaztunk, ahol a diákok által otthon gyűjtött legendákat hallgattuk meg a tó 

kialakulásáról. Gyönyörű sétát tettünk a tóparton, majd a Keleti-Kárpátok legszebb szurdokvölgyében, a 

varázslatos szépségű, Erdélyt Moldvával összekötő Békás-szorosban gyönyörködhettünk. 



                                               

                 

4. nap: Farkaslaka – Tordai-hasadék – Tordai Sóbánya 

 

    

Tamási Áron két cserfa között lévő, Szervátiusz Jenő által faragott gránittömbbel jelzett sírjánál a legnagyobb 

székely népi íróra emlékeztünk Farkaslakán.  

 

A Tordai Sóbánya mindenkit lenyűgözött. A föld gyomrában, 150 méter mélyen tett látogatás felejthetetlen 

élmény volt. Ezután a Tordai-hasadékban, amely Erdély egyik legelképesztőbb természeti látványossága, 

tettünk kirándulást. 



           

 

5. nap: Kolozsvár – Körösfő – Bánffyhunyad 

 

Délelőtti városnézés során megtekintettük kincses Kolozsvár történelmi emlékműveit: a Szent Mihály 

templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát, Bocskai István szülőházát, a Babes-Bolyai 

Tudományegyetemet és a Farkas utcai templomot.  

     

 

Elzarándokolunk az erdélyi Panteonba, a Házsongárdi temetőbe, amely Erdély nagy költőinek, íróinak és jeles 

alakjainak végső nyughelye. 

 



     

 

 

Majd Körösfőre utaztunk, a Sebes-Körös forrásánál található településre, melyről már az 1276-ban keltezett 

dokumentumok is szólnak. Hírnevét még a hagyományokon alapuló famegmunkálásnak és a kézimunka 

művészetének köszönheti. Évszázadokon át megőrizte Kalotaszeg hagyományait és szokásait. Megtekintettük 

a templomot, amelyet 1764-ben építettek. Itt őriznek 1660-tól egy felbecsülhetetlen értékű török szőnyeget, 

melyet II. Rákóczi György hagyott itt hálája jeléül a harc mezején szerzett 

sebeinek ápolásáért. A településen áthaladó út mentén a házak előtt kirakodóvásárban emléktárgyakat, vagy 

éppen jellegzetes körösfői faragott titokdobozt vásároltunk. Bánffyhunyadon megtekintettük Kalotaszeg 

legnagyobb, 14. századból származó református templomát, amelyben csodálatos kalotaszegi szőtteseket 

láttunk. 

Rengeteg élménnyel tértünk haza! 


